
Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Sídlo:  Loučka čp. 76, 783 22 Loučka

Obec Loučka00576247

sestavená k 31.12.2021

IČO: Název:

Kontaktní osoba: Eva Hrabalová, obec.loucka@volny.cz, 585349290

Informace podle § 7 odst. 3 zákona (TEXT)A.1.

Účetní jednotka pokračuje v následujícím účetním období ve své činnosti, nedošlo ke změnám metody účtování z
důvodu ukončení činnosti organizace.

Informace podle § 7 odst. 4 zákona (TEXT)A.2.

Informace dle vyhlášky 410/2019 Sb.

Informace podle § 7 odst. 5 zákona (TEXT)A.3.

Informace o účetních metodách a obecních účetních zásadách: účetní jednotka používá metody dané obecně platnými
právními předpisy, zejémna zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obích a obecních zřízeních, zákonaem č. 250/2004 Sb., o rozpočtových pravidlech, vyhláškou čí. 410/2009Sb, 
vyhláškou č. 383/2009 Sb. o účtních záznamech v terniché formě a předávání do centrálního systému účetních
informací státu. Dále vyhláškou o účetní závěrce a její zvěřejnění.  Obec vede účetnictví v zjednodušeném rozsahu.
Odpisový plán na rok 2018 byl schválen zastupitelstvem obce Loučka. Opisování majetku se provádí jednou ročně a to
ke konci účetního období, jsou vedeny karty majetku dle jednotlivých kategirií. Dle směrnice pro Časové rozlišení
nákladů a výnosů, příjmů a výdajů, včetně dohadných položek. Dle směrnice o vedení majtetku obec na účtu 028 vede
majetek nad 3 tis. do 40 tis. Kč včetně. na účtu 022  nad 40. tis Kč a drobný hmotná majetek na podrozvaze 902 od
500,-- Kč do    3 000,-. Kč včetně. Obec provozuje hospodářskou činnost a to smíšené zboží a pohostinství. Obec je
plácem DPH a účtuje i v přenesené daňové  povinnosti a to jen opravy , týkající se hospodářské činnosti.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Podr.

účet

Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Informace podle § 7 odst. 5 zákona o stavu účtů v knize podrozvahových účtůA.4.

252 250,00 251 542,42 Majetek a závazky účetní jednotkyP.I.

97 881,50 97 881,50 Jiný drobný dlouhodobý nehmotný majetek 9011.

154 368,50 153 660,92 Jiný drobný dlouhodobý hmotný majetek 9022.

-     -     Vyřazené pohledávky 9053.

158 770,00 -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů a krátkodobé podmíněné závazky z transferůP.II.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů 9111.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů 9122.

-     -     Podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobouP.III.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9211.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu úplatného užívání majetku jinou osobou 9222.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9233.

-     -     Dlouhodobé podm. pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou na základě smlouvy o výpůjčce 9244.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9255.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z důvodu užívání majetku jinou osobou z jiných důvodů 9266.

-     -     Další podmíněné pohledávkyP.IV.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9311.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze smluv o prodeji dlouhodobého majetku 9322.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9333.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z jiných smluv 9344.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9395.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze sdílených daní 9416.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9427.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze vztahu k jiným zdrojům 9438.

-     -     Krátkodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 9449.

-     -     Dlouhodobé podmíněné úhrady pohledávek z přijatých zajištění 94510.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení 94812.

350 900,00 350 900,00 Podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetkuP.VI.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9611.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z operativního leasingu 9622.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9633.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z finančního leasingu 9644.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9655.

350 900,00 350 900,00 Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku na základě smlouvy o výpůjčce 9666.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9677.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z důvodu užívání cizího majetku nebo jeho převzetí z jiných důvodů 9688.

-     -     Další podmíněné závazkyP.VII.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9711.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze smluv o pořízení dlouhodobého majetku 9722.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9733.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z jiných smluv 9744.

-     -     Krátkodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní      978

5.

-     -     Dlouhodobé podm. záv. vyplývající z právních předpisů a další činnosti moci zákonodárné, výkonné nebo soudní 979

6.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      981

7.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí jednorázových      982

8.

9.

10.

-     -     Vyřazené závazky 9064.

-     -     Ostatní majetek 9095.

-     -     Krátkodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9133.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9144.

158 770,00 -     Ostatní krátkodobé podmíněné pohledávky z transferů      9155.

-     -     Ostatní krátkodobé podmíněné závazky z transferů      9166.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů a dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      P.V.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky z předfinancování transferů      9511.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z předfinancování transferů      9522.

-     -     Dlouhodobé podmíněné pohledávky ze zahraničních transferů      9533.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze zahraničních transferů      9544.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné pohledávky z transferů      9555.

-     -     Ostatní dlouhodobé podmíněné závazky z transferů      9566.

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 975

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z přijatého kolaterálu 976
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)
-     -     Krátkodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      983

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky z poskytnutých garancí ostatních      984

-     -     Krátkodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      985

11.

-     -     Dlouhodobé podmíněné závazky ze soudních sporů, správních řízení a jiných řízení      986

12.

-     -     Ostatní podmíněná aktiva a ostatní podmíněná pasiva a vyrovnávací účtyP.VIII.

60 120,00 99 357,58-Vyrovnávací účet k podrozvahovým účtům 9995.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná aktiva 9911.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná aktiva 9922.

-     -     Ostatní krátkodobá podmíněná pasiva 9933.

-     -     Ostatní dlouhodobá podmíněná pasiva 9944.

13.

14.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 18 odst. 3 písm. b) zákona (TEXT)A.5.

Informace podle § 19 odst. 6 zákona (TEXT)A.6.

Informace o skutečnostech, které existovaly ke konci rozvahového dne a jejich důsledky mění významným způsobem
pohled na finanční situaci účetní jednotky a tyto informace jsou známy k okamžiku sestavení účetní závěrky : Žádné
nenastaly.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Informace podle § 66 odst. 6 zákona (TEXT)B.1.

Organizace  využívá metody účtování podle vyhlásky č. 435/2010 Sb., a také využívá účtování dle platných českých
účetních standardů.

Informace podle § 66 odst. 8 zákona (TEXT)B.2.

Účetní jednotka netvoří fond investic.

Informace podle § 68 odst. 3 zákona (ČÍSLO A TEXT)B.3.

0,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     145 000,00 Zvýšení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku za běžné účetní obdobíC.1.

31 768,75 28 111,74 Snížení stavu transferů na pořízení dlouhodobého majetku ve věcné a časové souvislostiC.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položkám rozvahy "C.I.1. Jmění účetní jednotky" 
a "C.I.3. Transfery na pořízení dlouhodobého majetku"

C.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Počet jedn. věcí a souborů věcí majetku nebo seznam tohoto majetku (ČÍSLO A TEXT)D.1.

Účetní jednotka nemá náplň.0,00

Celková výměra lesních pozemků s lesním porostem (ČÍSLO)D.2.

191 696,00

Výše ocenění celk. výměry les. pozemků s lesním porostem ve výši 57 Kč/m   (ČÍSLO)D.3.

10 926 672,00

Výměra lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem (ČÍSLO)D.4.

0,00

Výše ocenění les. pozemků s lesním porostem oceněných jiným způsobem   (ČÍSLO)D.5.

0,00

Průměrná výše ocenění výměry lesních pozemků s lesním porostem oceněných jiným
způsobem (ČÍSLO)

D.6.

0,00

Komentář k ocenění lesních pozemků jiným způsobem (ČÍSLO A TEXT)D.7.

0,00 Účetní jednotka v roce 2017 nezjišťovala hodnotu lesních pozemků jimým  způsobem.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Doplňující informace k položkám rozvahyE.1.

Doplňující informace ČástkaK položce

Jedná se o vystavené faktury za pronájem nocovny , obecního bytu a
poplatku za odpad. Výše uvedené faktury za období 12/2021 proto neni
nutné k výše uvedeným pohledávkám tvořit opravné položky.

311 18 506,50

Jedná se o zálohy za elektrickou energii a plyn .314 110 820,00

pohledávky hlavní a hospodářská činnost321 82 984,18

Jedná se předpis mezd za 12/2021 a odvoz pojištění a daně za
zaměstnance.

331 98 842,00

Jedná se o dan 4Q/ 2021 - hospodářská činnost343 4 283,00

Jedná se o splátku pozemku dle smlouvy.459 25 328,00

poplatky315 800,00

sociální zabezpečení336 22 666,00

zdravotní pojištění337 12 815,00

dan ze mzdy 12/2020342 10 334,00

vratka dotace volby374 11 498,00

výnosy příštích období384 70 000,00

dohadné účty pasivní - elektrika, plyn389 110 820,00

rozhodnutí - poskytnutí dotace stan388 158 770,00

zboží na skladě - HČ132 301 556,00

Doplňující informace k položkám výkazu zisku a ztrátyE.2.

Doplňující informace ČástkaK položce

Doplňující informace k položkám přehledu o peněžních tocíchE.3.

Doplňující informace ČástkaK položce

Účet hospodářské činnosti - smíšené zboží, pohostinství241 8 044,30

Běžný účet - obce Loučka + účet ČNB231 1 676 567,30

Úvěr obce451 1 442 637,86

pokladna hospodářská činnost261 56 233,00

Doplňující informace k položkám přehledu o změnách vlastního kapitáluE.4.

Doplňující informace ČástkaK položce

příspěvek na správu4112 101 300,00

dotace - příspěvek na smíšené zboží Loučka4122 100 000,00

úřad práce4116 120 000,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

dotace kůrovec4116 145 709,00
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ ÚČETNÍ OBDOBÍ

-     Počáteční stav fonduG.I.

-     Tvorba fonduG.II.

-     Přebytky hospodaření z minulých let1.

-     Příjmy běžného roku, které nejsou určeny k využití v běžném roce2.

-     Převody prostředků z rozpočtu během roku do účelových peněžních fondů3.

-     Čerpání fonduG.III.

-     Konečný stav fonduG.IV.

Doplňující informace k fondům účetní jednotkyF.

Ostatní fondy

-     Ostatní tvorba fondu4.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

17 612 240,88 6 823 442,00 StavbyG.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

9 930,00 9 433,00 Bytové domy a bytové jednotkyG.1.

10 365 445,88 4 364 435,00 Budovy pro služby obyvatelstvuG.2.

2 198 900,00 585 360,00 Jiné nebytové domy a nebytové prostoryG.3.

4 755 257,00 1 652 598,00 

Jiné inženýrské sítě

G.4.

187 213,00 181 566,00 

Ostatní stavby

G.5.

95 495,00 30 050,00 G.6.

Komunikace a veřejné osvětlení

10 788 798,88 11 058 348,88 

NETTO

497,00 497,00 

6 001 010,88 6 153 454,88 

1 613 540,00 1 653 229,00 

3 102 659,00 3 187 878,00 

5 647,00 5 647,00-

65 445,00 68 937,00 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Stavby

Doplňující informace k položce "A.II.3 Stavby" výkazu rozvahyG.

2 092 728,00 -     PozemkyH.

Název položky
Číslo

pol.
BRUTTO KOREKCE

-     -     Stavební pozemkyH.1.

1 865 201,00 -     Lesní pozemkyH.2.

122 256,00 -     Zahrady, pastviny, louky, rybníkyH.3.

4 085,00 -     

Ostatní pozemky

H.4.

101 186,00 -     H.5.

Zastavěná plocha

2 092 728,00 2 092 728,00 

NETTO

-     -     

1 865 201,00 1 865 201,00 

122 256,00 104 837,00 

4 085,00 2 525,00 

101 186,00 120 165,00 

BĚŽNÉ OBDOBÍ
MINULÉ OBDOBÍ

1 2 3 4

Pozemky

Doplňující informace k položce "A.II.1 Pozemky" výkazu rozvahyH.
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Příloha
ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVNÉ CELKY

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64I.1.

-     -     Ostatní náklady z přecenění reálnou hodnotouI.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "A.II.4. Náklady z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty

I.

-     -     Náklady z přecenění reálnou hodnotouI.

-     -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotou majetku určeného k prodeji podle § 64J.1.

-     -     Ostatní výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.2.

Název položky
Číslo

pol.
BĚŽNÉ MINULÉ

ÚČETNÍ OBDOBÍ

Doplňující informace k položce "B.II.4. Výnosy z přecenění reálnou hodnotou" 
výkazu zisku a ztráty

J.

-     -     Výnosy z přecenění reálnou hodnotouJ.
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Údaje o poskytnutých garancích

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Loučka00576247

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Loučka čp. 76, 783 22 Loučka

Kontaktní osoba: Eva Hrabalová, obec.loucka@volny.cz, 585349290

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím jednorázovým

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce

1

Název účetní jednotky - věřitele

IČO účetní

jednotky -

věřitele

IČO účetní

jednotky -

dlužníka

Údaje k poskytnutým garancím ostatním

2

Název účetní jednotky - dlužníka

Datum

poskytnutí

garance celkem

Datum

plnění

ručitelem v

daném roce
celkem

Celková výše

plnění ručitelem od

poskytnutí garance

Druh

dluh.

nástr.

3 4 5 6 7 8 9 10

Předmět

ručení

11

jistina

6a

úrok

6b

jistina

8a

úrok

8b

Hodnota zajištěné pohledávky Výše plnění ručitelem v daném roce
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Údaje o projektech partnerství veřejného a soukromého sektoru

(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)

Obec Loučka00576247

sestaveno k 31.12.2021

IČO: Název:

Sídlo:  Loučka čp. 76, 783 22 Loučka

Kontaktní osoba: Eva Hrabalová, obec.loucka@volny.cz, 585349290

Druh

proj.
Projekt

Datum uzavření

smlouvy

Dodavatel

1 2

Obchodní firma IČO
Rok

zahájení

Rok

ukončení

Ocenění

pořizovaného

majetku

dle smlouvy t-4 t-3

3 4 5 6 7 8 9 10

t-2 t-1

11 12

Celkem

13

Stavební fáze

Základní údaje

Výdaje vynaložené na pořízení majetku

KonecPočátek t-4

v tom:

14 15

Výdaje na

pořízení majetku

t-3 Výdaje na

pořízení majetku

t-2 Výdaje na

pořízení majetku

t-4 Výdaje na

pořízení majetku

16 17 18 19 20 21 22 23

Výdaje na 

pořízení majetku

celkem

24

v tom:

Platby za dostupnost

v tom:v tom:

t-4 t-3

25 26

t-2 t-1

27 28

Celkem

29

Další platby a plnění zadavatele
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